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SJ-WX830A-WH

5-drzwiowa chłodziarka z rewolucyjną technologią 
i nowoczesnymi funkcjami. Elegancki design i długie 
utrzymanie świeżości.

Dane podstawowe
• Białe drzwi z hartowanego szkła o lustrzanym połysku
• Całkowita pojemność netto: 650 litrów
• Pojemność chłodziarki: 423 litry
• Pojemność zamrażarki: 179 litrów
• Pojemność netto komory Flexi Room  

(komora o zmiennej temperaturze): 48 litrów
• Klasa klimatyczna: T (+16°C - +43°C)
• Poziom hałasu: tylko 39 dB(A)
• Zakres regulacji temperatury:

ق  Zamrażarka: od -13°C do -21°C
ق  Chłodziarka: od 0°C do +6°C 

Cechy charakterystyczne
• Klasa energetyczna A+ / F
• Innowacyjne technologie użyte w chłodziarce Sharp

ق  Technologia chłodzenia ActiFresh HYBRID Cooling
ق  Technologia Plasmacluster
ق  Technologia inwertera J-Tech
ق  Ukryty elegancki dozownik wody (obrót o 180°)

• Pochłaniacz zapachów AG+ Nano typu Honeycomb
• Miękko zamykające się drzwi
• Komora Flexi Room (komora o zmiennej temperaturze)
• System No Frost w zamrażarce
• System Auto Ice Making
• Kostkarka do lodu Auto Crystal Clear Ice Cube Maker 
• Elektroniczny panel sterowania i wyświetlacz na drzwiach 
• Konstrukcja bez środkowego podziału komory
• Pojemnik na owoce i warzywa
• Zróżnicowana przestrzeń zamrażarki
• Wskaźnik miejsca o najniższej temperaturze (znak OK)
• Oświetlenie LED
• Magnetyczne uszczelki na drzwiach zapewniające wysoką 

szczelność komór
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Funkcje
• Tryb Plasmacluster Ion
• Oszczędność energii
• Tryb wakacyjny
• Tryb Express freezing (błyskawiczne zamrażanie)
• Przygotowanie lodu
• Czyszczenie tacki na lód
• Pojemnik Flexi Room

ق  Tryb Extra cool (dodatkowe chłodzenie)
ق  Tryb Express cool (błyskawiczne chłodzenie)
ق  Rozmrażanie żywności
ق  Chłodzenie

• Blokada dozownika wody 
• Włączanie i wyłączanie alarmu otwartych drzwi
• Włączanie i wyłączanie dźwięku
• Blokada panelu sterowania
• Czujnik ruchu wyłączony
• Wskaźnik LED wyłączony

Wyposażenie komory chłodziarki
• Ukryty elegancki dozownik wody (obrót o 180°)
• Elektroniczny panel sterowania wbudowany w drzwi
• Półka w chłodziarce
• Półka o ustalonym położeniu
• Pojemnik na owoce i warzywa
• Pojemnik na jajka
• Pojemnik na świeżą żywność
• Zbiornik na wodę dla kostkarki na lód
• Zbiornik dozownika
• Kieszenie w drzwiach chłodziarki (wzmocnione)
• Oświetlenie LED
• Wskaźnik Plasmacluster

Komora Flexi Room (komora o zmiennej 
temperaturze)
• Wysuwany pojemnik
• Taca ze tali nierdzewnej

Wyposażenie komory zamrażarki
• Wysuwany pojemnik
• Pojemnik na lód
• Małe pojemniki (2 szt.)
• Duży pojemnik (1 szt.)

Inne
• Łatwe przestawianie dzięki 4 kółkom

Technologie i rozwiązania

Funkcje i wyposażenie

Plasmacluster Ion Ag+ CU Nano 
Pochłaniacz Zapachów

Hybrid Cooling Technologia inwertera J-Tech
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Dodatkowe informacje i zdjęcia

Pojemnik na owoce i warzywa
Większa i lepiej zorganizowana komora. Zamykany pojemnik 
na owoce i warzywa, chroni świeżość pożywienia o wysokiej 
wilgotności, takiego jak owoce i warzywa. Ten przestronny 
pojemnik jest również bardzo wygodny w użyciu.

Półka 9-funkcyjna
Pokarmy możesz ułożyć w chłodziarce na 9 sposobów. 
Przechowuj żywność, układając ją w najwygodniejszy sposób. 
9-funkcyjna pólka zapewnia pełną uniwersalność. Można 
na niej przechowywać potrawy dowolnych rozmiarów bez 
zbędnego bałaganu.

Łatwe wytwarzanie krystalicznie przezroczystych kostek lodu
Ta technologia umożliwia wygodne wytwarzanie kostek lodu. 
Wystarczy, że napełnisz zbiornik wodą, wybierzesz rozmiar 
kostek, a chłodziarka zrobi za Ciebie wszystko automatycznie!

Prawidłowe przechowywanie wszelkich mrożonek
Przechowuj swoją żywność wygodnie w dużej i małej komorze 
chłodziarki Sharp. Te dwie komory zamrażające o różnej 
wielkości pozwalają mrozić produkty o różnych wielkościach. 
Dobrze zorganizowane komory zamrażarki o ergonomicznej 
organizacji przestrzeni.

Ukryty elegancki dozownik wody z czujnikiem ruchu
Dozownik wody jest wyposażony w inteligentny mechanizm, 
który się obraca i otwiera dozownik po dotknięciu palcem. 
W dozowniku mieszczą się 4 litry wody. Wbudowano go 
w drzwi chłodziarki, dzięki czemu jest chroniony przed kurzem 
i insektami.

szerokość komory 80 cm

Konstrukcja bez środkowego podziału komory
Zawsze znajdzie się miejsce na twoje duże potrawy. Ta unikalna 
chłodziarka pozwala przechowywać większe lub szersze 
potrawy w głównej sekcji komory chłodziarki, która nie ma 
żadnych dodatkowych podziałów.
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Pojemnik Flexi Room
Tryby Cool Down, Defrost, Express Cool, Extra Cool w jednym pojemniku. 
Odizolowany pojemnik w chłodziarce, w którym można wybrać jeden z 4 trybów 
pracy automatycznej. Zaprogramowane ustawienia temperatury. Komora Flexi Room 
umożliwia wybór jednego z czterech ustawień temperatury, które odpowiadają 
przechowywanej żywności. Po pewnym czasie każde z tych ustawień powróci do 
wybranego wcześniej trybu domyślnego.
• Tryb schładzania (Cool Down)
• W komorze Flexi Room można bardzo wygodnie schłodzić ciepłe dania (< 60°C) 

bez podwyższania temperatury w całej chłodziarce. Jest to wyjątkowo wygodne 
w przypadku potraw, które należy podawać na zimno - np. deserów.

• Tryb rozmrażania (Defrost)
• Zamrożone potrawy można wygodnie rozmrażać w komorze Flexi Room.
• Tryb błyskawicznego chłodzenia (Express Cool)
• W komorze Flexi Room można szybko schłodzić codzienne potrawy do właściwej 

temperatury, dzięki czemu zachowają świeżość na dłużej.
• Tryb dodatkowego chłodzenia Extra Cool Mode
W ten sposób możesz schłodzić napoje gazowane do temperatury 0°C w najszybszy 
możliwy sposób. Bąbelki w napoju będą mniejsze i drobniejsze, dzięki czemu picie jest 
łatwiejsze i przyjemniejsze. Ręczne ustawienia temperatury. Możesz również ręcznie 
ustawić stałą temperaturę komory Flexi Room. Wybierz tryb Deep Freezing, Soft 
Freezing, Chill lub Cool jako stałe ustawienie.
• Deep Freezing [Głębokie zamrażanie] (-18°C) -> Odpowiedni do dłuższego 

przechowywania żywności w świeżości.
• Soft Freezing [Łagodne zamrażanie] (-8°C) -> Żywność jest zamrażana, ale 

zachowuje miękką strukturę w przeciwieństwie do głębokiego zamrażania
• Chill [Lekkie zmrożenie] (0°C) -> Znakomite ustawienie do schładzania żywności, 

która ma być podawana w niedługim czasie
• Cool [Chłodzenie] (+3°C) -> Idealne rozwiązanie do zachowania świeżości pokarmów 

podawanych na co dzień.

Zgodnie z polityką ciągłego doskonalenia produktów firmy Sharp, wygląd i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym w celu uzyskania najnowszych informacji.


